
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 26. april 2017 
 
Fremmødt : Tanya, Lotte. Theresa og Lisbet 
Udeblevet : Anita 
 
Dagsorden: 
Godkendt 
 
Opfølgning sidste møde:  
Vi har besluttet, at den gamle gildesal/kælderen under 39 - 41 skal rengøres af 
rengøringsselskabet to gange om året, afdelingsbestyrelsen betaler for dette i 2017. 
Oprydning multihuset: Vi mødes onsdag den 3. maj kl. 11.30. 
 
Markvandring: 
Er flyttet til den 17. maj kl. 17.30, da ingen i bestyrelsen kunne deltage den første dato. 
Alle holder øjnene åbne og får skrevet det ned de evt. vil have med.  
 
Skilte:  
Vi har modtaget mail fra Torben Ringsø - formand i Børglumparken vedr. utilfredshed 
med de nye skilte ( husnumre osv. ), vi er overordnet enige i hans kritik og afventer 
sagen.  
 
Sociale viceværter:  
Alle formænd i Fruehøjgård har været indkaldt til møde omkring dette, Theresa har 
deltaget. Bodil er startet som social vicevært, flere søges - foldere omkring dette er 
færdige, og vil på sigt komme til at være i multihuset og gildesalen.  
 
Livet i og omkring Brændgårdsparken:  
Gildesalen/kælderen mangler en ordentlig støvsuger - Tanya tager det op i 
aktivitetsgruppen, så kan vi evt. betale halvdelen hver.  
 

Det blev diskuteret, om det kan have sin rigtighed at kommunen "råder" over fordelagtige 
lejligheder ( Eks. stuelejligheder ), når beboere i Brændgårdsparken gerne vil ned til 
jorden? - Vi tænker at beboere der i forvejen bor her skal have førsteret til dem -  så kan 
den henviste familie overtage den lejlighed de "gamle" beboere fraflytter.  
 

Der har været forsøg på indbrud i gildesalen/kælderen - vinduer og døre er nu bedre 
sikret - videoovervågning er på tale.  
 
 
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 26/4 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 9/5 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 15/5 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Opfølgning af sidste møde: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Markvandring: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Skilte: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Sociale viceværter: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Livet i og omkring Brændgårdsparken: 

Støvsuger: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Udlejning af fordelagtige lejligheder: Ifølge lovgivningen kan kommunen tage hver 4. 

ledige bolig. Det gør de imidlertid ikke, fordi der er indgået en aftale om op til 18 

kvoteboliger til for eksempel flygtninge, boligløse børnefamilier, genhusning mv. – i 

hele boligselskabet. 

I 2016 anviste kommunen 7 kvoteboliger til hele boligselskabet, og i 2017 er der 

foreløbigt blevet anvist 4 boliger – stadigvæk til hele boligselskabet. 

Hvis beboere i Brændgårdsparken ønsker en anden bolig - i Brændgårdsparken eller i 

en anden afdeling – er det vigtigt, at de er registreret på den interne 

oprykningsventeliste. Ellers opnår de ikke fortrinnet. Kontakt Udlejningen i 

Boligselskabet Fruehøjgaard. 

 

Indbrudsforsøg: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Eventuelt: Ingen administrative bemærkninger. 

 


